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Jednací řád MAS Hustopečsko, z. s. 

 

Úvodní ustanovení: 

MAS Hustopečsko, z. s. se řídí stanovami zapsaného spolku a tímto jednacím řádem, který 

stanovuje pravidla pro jednání spolku. 
 

Čl. 1   

Příprava jednání 

2. Návrhy programového výboru, jednotlivých komisí nebo členů Členské schůze se 

předkládají na jednání písemně nebo ústně. Písemné materiály předkládá navrhovatel 
prostřednictvím předsedy nejpozději 3 dny před zahájením jednání. 
3. Materiály pro jednání obsahují: 

a) název materiálu, 
b) jeho obsah, 

c) návrh usnesení a případně důvodovou zprávu, 
d) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.  

 

Čl. 2  

Účast členů Členské schůze na jednání 

1. Členové Členské schůze mají právo se zúčastnit každého jednání. 
2. Účast na jednání stvrzují členové podpisem do prezenční listiny, která obsahuje jméno 
člena, organizaci kterou zastupuje, místo a čas konání Členské schůze. 

 
Čl. 3 

Program jednání 

1. Na Členské schůzi mohou být projednávány pouze záležitosti uvedené na programu a 
návrhy, s jejichž zařazením vysloví Členská schůze souhlas. Předsedající sdělí návrh 

programu při zahájení jednání. O programu a případných námitkách se rozhoduje hlasováním.  
 

Čl. 4  

Průběh jednání 

1. Členská schůze je schopna usnášení, je- li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pro 

přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Členská schůze je tvořena všemi 
členy MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 

% hlasovacích práv. Toto pravidlo se naplňuje v účasti členů na zasedání členské schůze. K 
zajištění tohoto pravidla lze poměrným způsobem upravit váha hlasu, tak aby bylo vyhověno 
této podmínce. Jednání Členské schůze řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Členská 

schůze určí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu a navrhovatele usnesení. Předsedající nechá 
hlasovat o návrhu programu, případně o jeho doplnění. Hlasovací práva budou upravena 

poměrným a rovným způsobem v rámci dané zájmové skupiny, příp. sektoru.  
2. Jednání členské schůze je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak. V případě 
veřejného jednání má veřejnost statut pozorovatele. Do rozpravy se může připojit na základě 

rozhodnutí předsedajícího, s povinností respektovat pravidla uvedená v následujících bodech.  
3. Předsedající řídí jednání, rozpravu, hlasování, přerušuje a ukončuje zasedání a dbá o to, aby 

mělo pracovní charakter a věcný průběh.  
4. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.  
5. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně, nebo zvednutím ruky v průběhu 

zasedání. 
6. Členská schůze se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání např.: 

o nikdo nemůže mluvit v téže věci více než dvakrát, 
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o doba diskusního vystoupení se omezuje (min. však na 5 min. a u předkladatele na 10 
min.), 

o technické poznámky se zkracují na dobu 1 min.  
7. Vystoupí- li v rozpravě všichni přihlášení, předsedající rozpravu ukončí. Návrh na ukončení 

může podat každý člen Členské schůze. O návrhu se hlasuje po rozpravě. Rozpravu může 
předsedající ukončit, pokud se již nikdo jiný nehlásí.  

 

Čl. 5 

Příprava usnesení 

1. Přípravu usnesení Členské schůze zabezpečuje navrhovatel.  

2. Usnesením Členské schůze se ukládají úkoly programovému výboru, předsedovi 
(místopředsedovi), manažerovi spolku, komisím spolku, případně jiným členům Členské 

schůze. 
 

Čl. 6  

Příprava hlasování 

1. Členská schůze je schopna se usnášet, je- li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

2. Nejprve se hlasuje o jednotlivých připomínkách, o pozměňovacích návrzích, pak o celém 
návrhu.  

o V případě předložení protinávrhů se hlasování o protinávrzích realizuje v pořadí, 

v jakém byly doručeny od nejstaršího podání.  
o V případě neprojednávání či neschválení žádného protinávrhu se v případě předložení 

pozměňovacích návrhů přistoupí k hlasování o předložených pozměňovacích návrzích 
v pořadí, v jakém byly doručeny od nejstaršího podání.  

o V případě neprojednávání či neschválení žádného protinávrhu nebo pozměňovacího 

návrhu se hlasuje o původně předloženém návrhu.  
Výsledek hlasování sdělí předsedající Členské schůzi. 

3. Hlasování se provádí aklamací nebo tajnou volbou na základě rozhodnutí Členské schůzi.  
o Hlasování aklamací se provádí zdvižením ruky: pro návrh, zdržení se i proti návrhu.  
o Hlasování tajně se provádí písemně s uvedením všech hlasovacích možností nebo 

zakroužkováním volby volitelem.  
Vyhodnocení hlasování provádí předsedající s ověřovateli. 

Usnesení je přijato, hlasuje- li pro návrh nadpoloviční většina všech členů Členské schůze. 
 

Čl. 7  

Ukončení zasedání 

Předsedající prohlásí zasedání Členské schůze za ukončené po projednání všech bodů 

programu. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesne- li počet přítomných členů pod 
nadpoloviční většinu.  

Čl. 8 

Organizačně technické záležitosti 

1. V zápisu se uvádí: 

o den a místo jednání 
o jména ověřovatelů zápisu 
o jméno předsedajícího a zapisovatele, příp. členů komisí  

o záznam o usnášení schopnosti a počet hlasů veřejného a soukromého sektoru a 
zájmových skupin dle bodu 1 článku 4 (poměr případně úprava hlasovacích práv) 

o průběh rozpravy a podané návrhy 
o výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím Členské 

schůze 
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o schválené znění usnesení 
2. Zápis podepisuje předseda a zapisovatel, správnost ověřují dva ověřovatelé. K zápisu se 

přiloží prezenční listina a přijatá usnesení a opatření. Tyto dokumenty budou uloženy v sídle 
MAS Hustopečsko, z. s.. 

Čl. 9 

Jednání programového výboru a jednotlivých komisí 

O průběhu jednání bude pořízen zápis, účast na jednání stvrzují členové podpisem v prezenční 

listině. Programový výbor podává Členské schůzi zprávu o činnosti MAS min. 1x ročně. 
Kontrolní a revizní komise podává Členské schůzi zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti 
min. 1x ročně.  

 
 

Čl. 10 

Zástupci pro komunikaci s řídícími orgány jsou předseda, místopředseda a manažer.  
 

Čl. 11 

Jednací řád byl projednán a schválen Členskou schůzi MAS Hustopečsko, z. s. dne  

23. 10. 2015. 
 
 

 
 

 Za Obec Vrbici, Tomáš Bílek v. r.         
……………………………………  

Statutární zástupce - předseda  

  


